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Un any més, el CTE de l’FCF ha tornat a organitzar un acte que ha comptat amb

ponències de tècnics de la talla de Mauricio Pochettino, ‘Rubi’, Sergio González i Pep

Sansó.

Èxit absolut d’assistència i participació en la 7a edició del Dia de l’Entrenador, un acte

organitzat pel Comitè Tècnic d’Entrenadors de la Federació Catalana de Futbol. Prop

de 500 persones han omplert de gom a gom l’Auditori de l’Hotel NH Collection

Barcelona Tower, a l’Hospitalet de Llobregat, per escoltar amb atenció les ponències

d’entrenadors de primer nivell com Mauricio Pochettino, ‘Rubi’, Sergio González o

Pep Sansó. A més, l’objectiu d’aquest acte, enguany centrat en el futbol amateur,

també és retre un homenatge als tècnics catalans, de futbol i futbol sala, que han

obtingut èxits destacats durant el curs anterior.



La primera persona en pujar a l’escenari ha estat el director del CTE de l’FCF, Fèlix

Gimeno, que després de donar la benvinguda als assistents, ha afirmat que

“considerem que els entrenadors són una part fonamental en la formació dels joves

futbolistes, tant en l’àmbit esportiu com en la transmissió de valors. Han de ser un

exemple”. A continuació, el president del CTE de la RFEF, Jose Ramon Cuetos, ha

remarcat que “vull felicitar a la Federació Catalana de Futbol per l’organització

d’aquesta jornada i les ponències programades. També m’agradaria encoratjar els

tècnics premiats perquè segueixin treballant com fins ara”.



Tot seguit, ha arribat el torn de les ponències, les quals s’han dividit en dos blocs

diferents. En la primera part, els entrenadors han impartit les seves conferències. En la

segona, en canvi, han contestat a les preguntes formulades per l’entrenador del FC

Santboià i ex seleccionador català sub 18 masculí, Juan Camilo Vázquez; l’entrenador

de la UE Sant Ildefons; Javier Gómez; i el director de l’Escola d’Entrenadors de l’FCF i

subdirector de l’Escola Nacional d’Entrenadors de la RFEF, Israel López.



L’encarregat d’inaugurar les ponències ha estat el director de l’Escola Nacional

d’Entrenadors de la RFEF, Pep Sansó, impartint la seva sota el títol  ‘Diplomes UEFA:

Un salt de qualitat en la formació d’entrenadors’. Durant la seva exposició, Sansó ha

manifestat que “des de l’Escola d’Entrenadors estem implantant un nou model

d’educació basat en l’aprenentatge a través de la realitat”.

En aquest sentit, el tècnic mallorquí ha assegurat que “ens hem adaptat als

requeriments de la UEFA, amb canvis en la denominació dels cursos. L’objectiu és

donar un salt de qualitat per impartir la millor formació possible als nostres tècnics.

Volem que estiguin preparats per entrenar en qualsevol equip del món, i que tinguin els

recursos necessaris per superar amb èxit diferents situacions”.



Posteriorment, l’entrenador del RCD Espanyol, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’,

acompanyat del seu segon entrenador, Jaume Torras, del preparador físic, Xabi Gil, i

d'un dels membres del seu staff, Manel González, ha analitzat les diferents etapes

que viu un entrenador a la seva ponència ‘L’evolució d’un cos tècnic del futbol territorial

al futbol professional”. El tècnic de Vilassar de Mar ha reconegut que “per a mi és un

autèntic orgull poder entrenar a l’Espanyol. He passat per totes les categories fins a

assolir el repte de dirigir a Primera Divisió”.



El tècnic blanc-i-blau ha confessat que “tenim la mateixa il·lusió que el primer dia, però

cal preparar-se, anar millorant dia a dia i perfeccionar tots els aspectes per

evolucionar”. A més, ha animat els joves entrenadors a lluitar per assolir els seus

reptes: “És vital invertir bé el temps, ser fidel a la metodologia de treball, aprofitar les

oportunitats que et donin i no llençar la tovallola quan la situació es compliqui”.



Acte seguit, el vicepresident de l’FCF Josep Llaó ha destacat que “el futbol català

segueix gaudint d’una gran salut, amb nous projectes interessants per continuar

creixent. La Federació Catalana de Futbol està a un nivell molt alt, compta amb uns

estaments sòlids que ens permeten seguir avançant”. Llaó també ha volgut felicitar

els premiats i  ha defensat un “joc net, respectuós i sense cap mena de violència”.

A continuació, l’entrenador del Valladolid i seleccionador català absolut, Sergio

González, en la seva ponència ‘El procés de creixement d’un entrenador’, ha

argumentat que “quan dirigeixes un equip a Primera Divisió sembla que el camí hagi

estat fàcil, però hi ha molts anys de feina al darrere. En aquest sentit, quan no et donen

l’oportunitat d’entrenar és important no defallir, seguir veient futbol i continuar lluitant

perquè apostin per tu”.



En referència al seu ascens a Primera Divisió amb el Valladolid, González ha recordat

que “vam aconseguir fer creure el grup en les seves possibilitats i tot va sortir millor del

que esperàvem. Va ser el guió somiat”. Pel que fa a la present campanya, el tècnic ha

asseverat que “ens estan sortint bé les coses. L’equip se sent còmode practicant

aquest futbol i els resultats són molt positius”.



Just després, s’ha fet entrega dels guardons als entrenadors i entrenadores catalanes,

tant de futbol com de futbol sala, que han aconseguit èxits destacats durant el curs

2017-2018. Els tècnics han recollit les distincions de mans del vicepresident de l’FCF

Josep Llaó;  del president del CTE de la RFEF, Jose Ramon Cuetos; del director del

CTE de l’FCF, Fèlix Gimeno; del vicepresident de l’FCF i delegat a Tarragona, Josep

Vives; i del director de la Lliga Catalana de Futbol Sala de l’FCF, José Miguel Calle.



El darrer en impartir la seva conferència ha estat l’entrenador del Tottenham,

Mauricio Pochettino, titulada ‘El futbol analitzat des d’un context emocional’. Ho ha

fet acompanyat del seu segon entrenador, Jesús Pérez, i de l’entrenador de porters,

Toni Jiménez . El tècnic argentí ha explicat que “el més complicat del futbol és

controlar les emocions del grup. La responsabilitat dels entrenadors és transmetre, fer

sentit. La pilota genera emocions, motiva i respira”.

Pochettino ha encoratjat els assistents a “tenir la convicció i determinació de

perseguir els somnis. Cada dia que passa m’adono que sóc un afortunat de tenir la

responsabilitat i el plaer de dedicar-me a allò que m’entusiasma”. Segons el seu punt de

vista, “un entrenador ha de tenir clar el seu estil, les seves idees i saber com portar-les a

la pràctica. Tanmateix, el més important és convèncer els jugadors que es divertiran

jugant com tu proposes, i que d’aquesta manera arribaran les victòries”.



Finalment, el director de l’Escola d’Entrenadors de l’FCF, Israel López, ha posat punt

final al 7è Dia de l’Entrenador assenyalant que “vull agrair la predisposició de tots els

ponents per venir des del primer dia i a tots els assistents per omplir l’auditori. Gràcies

a tots aquells que han col·laborat perquè 7è Dia de l’Entrenador hagi estat un èxit. Us hi

esperem l’any que ve”.





GALERIA D'IMATGES

GALERIA D'IMATGES PREMIATS

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/7e-dia-de-l-entrenador/1
http://fcf.cat/media/album/els-premiats-al-7e-dia-de-l-entrenador/1
https://www.youtube.com/watch?v=sMrzaARt84Q

